Protokoll Styrelsemöte nr 2013-5, 20 februari 2013
Plats:
Tid:

Gröndal
18.00

1. Mötets öppnande
1.1. Närvarande styrelsemedlemmar
Erik Persson, Per Blomgren, Cecilia von Hausswolff, Mikael Eriksson, Pontus Persson, Kristoffer
Anderberg, Marianne Olofsson

1.2. Närvarande övriga
Christer Karlsson, Johan Öfverbeck

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av närvarande.

3. Beslut om godkännande av föregående protokoll
3.1. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes av närvarande.

4. Ekonomi och Budget
4.1. Ekonomiska läget
Men vi ligger enligt budgeten.

4.2. Reseräkningar
De kommer in som de ska.
Vi har kollat upp reglerna kring milersättning och i syfte att följa Skatteverkets bestämmelser
kommer vi att uppdatera reseräkningen. Där ska fortsättningsvis finnas möjlighet att fylla i vilken
ersättning man söker; för bil eller för MC. På så vis säkerställs att rätt ersättning utbetalas, utan
att SMC-Södermanland behöver hålla koll på hur funktionärer och andra färdas till/från våra olika
aktiviteter.

5. Styrelseärenden
5.1. Rapporter från AG-möten
 Webb
Gruppen har fått lite information men mer mottages gärna från de olika arbetsgrupperna.
Gruppen har gjort en testsida som är mer anpassad för att surfa på med pekskärmar.
Gruppen har även undersökt möjligheten med ”Gilla och dela” tävling på Facebook. Det är
väldigt krångliga regler för detta, då tävlingar inte får vara direkt på facebook utan måste göras
som en applikation på en icke-facebooksida alternativt länkad till en icke-facebooksida och då
försvinner en stor del av marknadsföringen som en ”gilla och dela” tävling bidrar med.
 Forum
De saker som händer kommer upp på Facebook.
 Knix och grundkurs
Datum för Tjejavrostning 21/4, Avrostning för alla blir 20/4 eller 18/5 (18/5 är det även
gruskurs).
Gruppen har även provat det nya bokningssystemet från riks och är väldigt positiva till det!
Banhyran till Gröndal MK kommer att vara samma som förra året.
Pris för att köra knix på Gröndal. Medlem 300:-, ej medlem 400:-, ej medlem men blir det i
samband med knix 500:-, ungdom som ej är medlem men blir det i samband med knix 400:-.
Närvarande på mötet godkänner priserna.
 Internutbildning
Pedagogikutbildning: Lokal samt matställe är fixat. Kursen är fullbokad.
 Touring
Har haft möte. Två turer är utlagda på hemsidan och det är redan några som har anmält sig.

 Grus
Intresset från riks verkar lysa med sin frånvaro. Vi har kontakt med närliggande distrikt och
instruktörsavrosningen på grus har fått ett backup-datum (6-7/4) om tjälen inte släppt från
grusvägarna.

6. Instruktörs- och resursärenden
6.1. Instruktörsutbildning, mail från Patrik
Mailet gås igenom. Det kommer endast bli en GI-utbildning och kostnaderna kommer öka för
distrikten.

7. Medlemsärenden
Inga.

8. Informationsärenden
8.1. Webbsidan
Skicka in material!

8.2. Länsspalten
Vi kollar på det som Cecilia har skrivit och hon får beröm av närvarande. Nästa spalt måste vara
klar v11 och kommer ut med MC Folket v16. Fundera och skicka in material!

9. Aktivitetslistan
9.1. Avstämning
Den gås igenom.

10. Övriga frågor
När mail skickas så tänk lite på vilka som det skickas till och om man kanske ska skicka det till
sig själv och lägga dem som ska ha mailet som dold mottagare.
Christer har fått respons på ölkvällen och alla närvarande tyckte det var bra och de ser gärna att
det görs igen!

11. Nästa möte
26/3-13 kl 18:00 Gröndal

12. Avslut
19:43

Ordförande

Sekreterare

